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Capítol 1: presentació de l’entitat

1. Presentació de l’entitat:

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya és una corporació de dret públic, amb plena capacitat i amb 
personalitat jurídica pròpia, que constitueix l’òrgan representatiu i executiu superior dels quatre Col·legis 
Oficials de Veterinaris de Catalunya. Actualment, té la seva seu a Barcelona. El seu àmbit d’actuació comprèn tot 
el territori de Catalunya. El màxim òrgan de decisió és el Ple, que es troba format per 3 membres de cada Col·legi, 
un dels quals és el respectiu President. 

Qui som: 

Junta CCVC

Objectius: 
Donar un servei tant a veterinaris com a particulars i institucions que necessitin informació sobre les activitats 
pròpies de la nostra professió, que són molt diverses i s’entronquen en facetes com l’alimentació, la producció i el 
benestar animal, la producció d’aliments saludables, la prevenció de malalties humanes causades pels aliments 
o els productes alimentaris i la medicina aplicada als nostres animals.

Presidenta: Carmen López Burillo

Vicepresident: Bernat Serdà Bertran

Secretària: Cori Escoda Mestre

Tresorer: Josep Gomez Muro

Vocals per Barcelona: Maria Pifarré Valero

Josep Llupià Mas

Vocals per Girona: Margarita Zurutuzar Urquia

Joaquim Gratacòs Prat

Vocals per Lleida: Dolors Corredera Alcover

Teresa Milá Bea

Vocals per Tarragona: Gregori Dolz Mestre

Joan Prous Lloses



Finalitats: 
Promoure i participar en la formació continuada que els Col·legis Veterinaris de Catalunya ofereixen als seus 
col·legiats per elevar el seu nivell científic. Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin 
l’exercici de la professió veterinària. Procurar elevar el prestigi de la professió mitjançant tot tipus d’actuacions 
davant les Administracions Públiques i les entitats provades procurant la seva presència en els mitjans de 
comunicació.

Funcions:
Coordinar els col·legis que l’integren i representar la professió en el seu àmbit territorial, sens perjudici de la 
competència pròpia de cada Col·legi.

Recollir i elaborar les normes deontològiques comuns a la professió i vetllar per al seu compliment.

Informar amb caràcter previ dels projectes de Llei i de les disposicions generals que presenti la Generalitat en les 
matèries que l’afectin.

Ordenar, dins el marc que estableixin les lleis, l’exercici de la professió, vetllant perquè s’adeqüi als interessos de 
la societat i al prestigi de la professió.

Mantenir els contactes oportuns amb les altres organitzacions d’àmbit estatal o internacional relacionades amb 
la professió veterinària.

Gestionar l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC). Aquest servei permet als propietaris localitzar 
els animals de companyia perduts i abandonats.

Elaborar els documents oficials i no oficials comuns.

Fomentar i realitzar cursos de formació i reciclatge professional.

Destinataris:
veterinaris com a particulars i institucions



2. Història de l’entitat

El Consell de Veterinaris de Catalunya es funda l’any 1985

Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC)
Creat i gestionat pel Consell, és un servei que presta la professió veterinària als propietaris dels animals de 
companyia i a la societat amb l’objectiu de fomentar la tinença responsable d’aquests animals. Dotat dels 
recursos tècnics i humans necessaris, l’AIAC és una base de dades informatitzada on es registren els animals de 
companyia identificats i les dades dels seus posseïdors.

La seva finalitat és facilitar la localització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics perduts, i robats, o bé 
extraviats per part dels seus posseïdors, prèvia implantació de microxips (normalitzats amb els estàndards ISO 
11784 i 11785) a càrrec de veterinaris col·legiats a qualsevol dels quatre col·legis de veterinaris catalans.

L’AIAC, a l’igual que la majoria d’arxius d’identificació espanyols, està integrat a la REIAC (Red Española de 
Identificación de Animales de Compañía), i aquesta també és a dins de la xarxa europea EUROPETNET (European 
Pet Network).

3. Estructura organitzativa i funcionament

Estructura organitzativa
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya estarà integrat pels òrgans de Govern següents: 

a) El Ple: Tots els col·legis de veterinaris de Catalunya integren el Ple, òrgan sobirà del Consell. El Ple es compon de 
12 membres que seran designats pels col·legis professionals, a raó de 3 membres per cada col·legi professional; 
entre els seus membres es designarà el President, el Vicepresident, el Tresorer i el Secretari.  

b) La Comissió Permanent: La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat de direcció i administració del Consell de 
Col·legis, i estarà integrat pels quatre presidents dels col·legis de veterinaris existents a Catalunya, i també pel 
President, pel Secretari i pel Tresorer del Consell. 

c) El President: El President del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i de tots els òrgans col·legiats 
previstos a l’article 5 serà elegit pel Ple entre els seus membres. 



Funcionament

El Ple del Consell es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions ordinàries s’hauran de celebrar 
necessàriament 4 vegades l’any, com a mínim. Les sessions extraordinàries les podrà realitzar el Ple del Consell 
en qualsevol moment, i hauran de convocar-se quan ho sol·licitin, com a mínim, una quarta part dels membres 
que formen el Ple, o bé quan el President ho consideri convenient.

La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat del govern i l’administració del Consell de Col·legis i haurà d’executar 
els acords del Ple i tenir cura del bon funcionament del Consell. Es reunirà almenys una vegada cada dos mesos 
i podrà, en cas d’urgència, acordar el que cregui convenient per al bon govern del col·lectiu professional, amb 
l’obligació de rendir comptes al Ple dels acords, i en la primera sessió que tingui lloc. 

4. Recursos Humans

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari
Resta de Membres del Ple del Consell
Personal Administratiu



5. Relacions amb altres entitats o Institucions 
(Pertinença a xarxes, federacions...)

Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (ACVC)
La seva vincul·lació amb el Consell és com a organisme consultiu de caràcter científic i tècnic. Fomenta l’estudi, 
la investigació de les ciències veterinàries a Catalunya i el seu desenvolupament. Promou relacions científiques 
i culturals amb altres organismes tant estatals com estrangers.

Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya (AVHIC)
Promou la millora de coneixements tècnics i científics, i afavoreix l’intercanvi d’opinions i experiències entre 
els seus membres i les relacions entre els professionals del sector i la societat en general, i aglutina els tècnics 
especialitzats en els àmbits de la higiene i tecnologia alimentàries, la salut pública i el medi ambient.

Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV)
L’Associació Catalana d’Història de la Veterinària és una entitat que té com objectius la promoció, estudi i 
investigació de la història veterinària i ciències afins com l’agricola, alimentària i biomèdica en general.

Consejo General de Colegios Veterinarios de España
El Consell manté contactes de col·laboració amb el Consejo General de Colegios Veterinarios de España i té la 
intervenció que la legislació de l’Estat li assigni, i perfecciona els acords i els convenis que acorden lliurement, i 
també amb qualsevol altres associacions o entitats relacionades amb la veterinària en l’àmbit estatal o estranger.

Generalitat de Catalunya
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya es relaciona amb la Generalitat en tot el que es refereix als 
aspectes institucionals i corporatius previstos en la Llei de col·legis professionals, mitjançant el Departament 
de Justícia o aquell en qui delegui. Es mantenen especialmente relacions amb els Departaments de Salut, i el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya



Capítol 2: Àrees de treball

1. Activitats realitzades durant l’any 2014 
(amb dades estadístiques i gràfiques d’activitat)

Durant l’any 2014 s’han dut a terme una sèrie d’accions que es concreten en els següents apartats:  

• El Consell presenta el 1r estudi d’animals de companyia de l’AIAC

• Disseny nova pestanya Sanitària: Equinococosi, Vacunació de ràbia, Serologia de ràbia  

i Tractament de Leishmania

• Xips registrats a l’AIAC

• Identificació electrònica

• Localitzacions i pèrdues d’animals identificats

• Gestió i tramitació de documentació

• Trucades ateses

• Comunicació als clients per SMS de les noves altes a l’AIAC

• Campanya “Estimar-lo és cuidar-lo”

• Petició de rebaixa de l’IVA dels serveis veterinaris

• 25 Aniversari de l’AIAC

• Placa d’agraïment als animals de la Facultat de Veterinària



El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya elabora el 1r Estudi de Mascotes a Catalunya. L’informe 
dóna a conèixer com han canviat els gustos per algunes races, com s’ha anat implementant els 
animals exòtics i de fet, com la moda, la notorietat de personatges públics repercuteix en els noms 
triats per als animals de companyia, que ofereix un ventall curiós i sorprenent de noms de polítics, 
esportistes, cantants i celebrities relacionades en l’àmbit de la cultura popular.

El període analitzat inclou les dades que van de l’any 1997 a l’abril del 2014. 
L’estudi conclou que hi ha més d’un milió d’animals de companyia registrats a Catalunya, entre els 
quals trobem gossos, gats, fures, i altres animals poc comuns en la llar o animals exòtics. Els gossos, 
els animals registrats més populars entre els catalans. D’aquests: el 91,6 % són gossos (938.254), 
el 7,6 % són gats (78.130), el 0,4% són fures i l’últim 0,4% són altres animals i animals exòtics (aus, 
tortugues, conills, etc.). 

Registres: La demarcació de Barcelona encapçala de lluny el llistat d’animals registrats amb 705.962 
exemplars, (68,91%), seguida de Tarragona amb 129.886 (12,61%), Girona amb 123.971(12,10%) i 
Lleida amb 64.028 (6,20%).

Espècies: Es mostra una tendència a l’alça del número d’animals registrats (gossos, gats, fures i 
altres/exòtics) fins al 2006 - 2007. A excepció dels gats, el número de registres de la resta d’espècies 
s’estanca o disminueix entre el 2007 i el 2008. El sector dels animals de companyia acusa també 
els efectes de la crisi. Els primers animals exòtics es registren a Barcelona i Tarragona a partir de 
l’any 2000. Es tracta d’aus exòtiques i tortugues. Les segueix Girona, que registra els seus primers 
animals exòtics (un ruc, un lloro, un mico i un ós rentador) al 2002 i Lleida, al 2001 (una cabra i un 
lloro). El gos mestís és la raça més comuna registrada a Catalunya. Hi ha 364.049 gossos mestissos, 
que representen un 38,80 % del total de gossos registrats des de 1997 (938.254). D’entre les races 
pures, les més populars des de 1997 en territori català són el Yorkshire Terrier i el Pastor Alemany. 
El gat europeu és la raça de felí més extensa en territori català. Hi ha 44.213 gats europeus, que 
representen més de la meitat dels felins registrats a Catalunya amb un 56,59 % del total de gats 
registrats (78.130). En el cas dels gats, les races pures més apreciades són el Persa i l’Europeu Comú.

Els noms més posats: Els noms de gossos més populars a Catalunya són Lluna/Luna, Kira i Nina, 
mentre que de gats són Lluna/Luna, nina i Lola. Entre els noms de personatges famosos (reals i de 
ficció), els més posats són Laika, Thor i Nala. També destaquen 701 Messi, 317 Shakira, 181 Leti, 595 
Beethoven o 928  Elvis.

Data: 28 de maig de 2014
Dades analitzades: Entre 1997 i abril 2014 (provinents de l’AIAC)

El Consell presenta el 1r estudi d’animals 
de companyia de l’AIAC 

Descripció

Fitxa tècnica



“ ”

L’AIAC crea la nova PESTANYA SANITÀRIA per poder registrar la vacunació de ràbia així com la 
titulació d’anticossos quan sigui necessària fer aquesta prova. També afegeix un apartat pel 
diagnòstic i control de la leishmaniosi davant la gran quantitat d’animals positius que s’estan 
trobant en algunes zones del territori.

Aquesta pestanya respon a la preocupació de l’organització col·legial catalana per les 
zoonosis dels animals de companyia. Des del Consell es continua demanant a l’Administració 
l’obligatorietat de la vacunació de ràbia per gossos, gats i fures. Aquesta nova Pestanya 
Sanitària és una nova eina de control d’aquesta vacunació.

Data: Juliol de 2014
Lloc: Pàgina web CCVC

Nova pestanya Sanitat
Descripció

Fitxa tècnica



El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya  posa en marxa el juliol de 2014 la pestanya sanitària 
amb la finalitat de recollir i processar informació sobre les malalties zoonòtiques dels animals que 
conviuen a les llars de Catalunya ja que la Llei de Salut Pública reconeix els centres veterinaris com 
entitats col·laboradores de salut pública. Fins el moment es recollien dades sobre ràbia i leishmania 
i ara s’afegeix  la informació relativa als Tractaments d’equinococosi per completar la informació. 

L’aplicatiu és a la PESTANYA SANITÀRIA del menú veterinaris.
Es tracta d’un bloc de consulta multi registre, recollit per anys, que contindrà informació sobre:

Equinococosi
1. Veterinari
2. Data tractament
3. Producte
4. Lot

Equinococosi

Descripció

Data: 20 de febrer de 2015
Lloc: Pàgina web CCVC

Fitxa tècnica



 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació aiac 

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha dissenyat una nova funcionalitat dins de 
l’aplicació informàtica de l’AIAC, que permetrà tenir control i registrar la informació relacionada 
amb la Sanitat dels animals, en concret la informació sobre: Vacunació de ràbia, Serologia de 
ràbia i Leishmania.

Es tracta d’una nova pestanya anomenada “Sanitat” dins el menú “Veterinaris”, per tant el registre 
d’aquesta informació es farà pels usuaris veterinaris i raons socials.

La consulta de la informació es realitzarà pel número de microxip, per tant, per registrar aquesta 
informació sanitària és obligatori que el xip estigui registrat, encara que no sigui un xip implantat 
per ell. Un cop consultat apareixerà la informació del nom del propietari/posseïdor de l’animal.  

L’aplicació mostra un bloc de consulta multi registre d’anys, que filtra la informació de sanitat per 
tenir sempre visible la informació de l’any actual i anteriors. S’hi pot consultar o introduir informació 
sobre Ràbia (Data vacuna, Lot, Nom Comercial), Serologia de la ràbia (Data serologia, Resultat, 
Analítics, Laboratori), Leishmania (Data diagnòstic, Prova, Resultat, Tractament).

Data: Juliol 2014
Servei: Intraweb
Organitzador: AIAC
Veterniari: veterinaris

Vacunació de ràbia, 
Serologia de ràbia i leishmania

Descripció

Fitxa tècnica



L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) 
té registrats actualment 1.108.642 animals.

L’any 2014 l’AIAC ha identificat 91.336 nous animals. L’AIAC ha registrat 819.460 noves altes en els 
darrers 10 anys.

Identificacions per mes 2014 Evolució de la identificació en el darrers 10 anys

Data: 2014
Servei: Identificació 
Organitzador: AIAC
Destinatari: Col·legis de veteriaris i Veterinaris 

Xips registrats a l’aiac

Descripció

Fitxa tècnica

Identificacions mensuals 2014

Gener 8.480

Febrer 7.590

Març 8.586

Abril 8.612

Maig 8.579

Juny 6.086

Juliol 7.639

Agost 5.526

Setembre 7.819

Octubre 9.568

Novembre 7.364

Desembre 5.487

91.336

ANY Animals registrats

2014 91.336

2013 82.671

2012 81.647

2011 84.196

2010 81.502

2009 76.076

2008 75.423

2007 87.050

2006 91.637

2005 67.922

819.460



La identificació electrònica ha augmentat 
considerablement el 2014

La identificació electrònica ha augmentat considerablement el 2014.El 
percentatge d’identificació electrònica respecte a la identificació en 
paper en 2014 és de 30,09%, mentre que el 2013 va ser d’un 12,03%. 
Del total de les 91.336 d’identificacions durant 2014, 25.618 són 
identificacions electròniques realitzades pels veterinaris directament.

La identificació electrònica és un sistema de registre immediat del microxip 
en el moment de la implantació per part del veterinari. Té uns avantatges 
respecte a la identificació en paper: el propietari rep un SMS informatiu 
immediat del registre en l’AIAC, que li confirma la inscripció, el propietari 
rep la carta informativa acreditativa del registre més ràpidament, millor 
servei, les dades estan validades pel mateix veterinari, en cas de trobament 
de l’animal més fàcil serà la localització del propietari, possibilitat de fer 
qualsevol altre tràmit posterior més ràpidament (canvis de propietari/
posseïdor, modificacions de dades, baixes, registre de passaport, etc), 
certesa per part del veterinari que el xip està correctament registrat.

Data: 2014
Servei: Identificació 
Organitzador: AIAC
Destinatari: Col·legis de veteriaris i Veterinaris 

Identificació electrònica

Descripció

Fitxa tècnica

Identificació 
electrònica

2014

Gener 1.307

Febrer 1.517

Març 2.017

Abril 2.148

Maig 2.388

Juny 2.050

Juliol 2.360

Agost 2.163

Setembre 2.402

Octubre 2.703

Novembre 2.216

Desembre 2.347

  25.618



Són les comunicacions rebudes a l’AIAC d’animals trobats identificats amb microxip. L’AIAC contacta 
de forma immediata amb el propietari a fi d’avisar-lo del trobament. De la gestió d’aquestes 
localitzacions l’AIAC fa un seguiment per saber els animals que estan recollits i recuperats pel seu 
propietari.

Durant l’any 2014, l’AIAC ha localitzat 5.390 animals i n’ha recuperat 3.504, el que significa un 
percentatge del 65%.

Localitzacions i pèrdues d’animals 
identificats
Localitzacions

 2014 Localitzacions Animals recuperats

Gener 470 321

Febrer 477 315

Març 437 277

Abril 408 268

Maig 409 253

Juny 513 313

Juliol 489 335

Agost 455 304

Setembre 442 290

Octubre 446 279

Novembre 434 286

Desembre 410 263

Total  5.390 3.504



Any Animals localitzats Animals recuperats % recuperació

2014 5.390 3.504 65,00%

2013 5.284 3.422 64,76%

2012 5.129 3.160 61,61%

2011 5.634 3.444 61,13%

2010 5.482 3.578 65,27%

2009 5.738 3.709 64,64%

2008 6.122 3.614 59,03%

2007 5.120 1.920 37,50%

2006 6.008 1.909 31,77%

2005 4.926 1.364 27,69%

 54.833 29.624 54,03%

En els darrers 10 anys, el total d’animals localitzats per l’AIAC supera els 54.000 animals perduts 
o extraviats.

En aquests darrers 10 anys el promig d’animals localitzats ha estat de 5.483. 

Són les comunicacions d’animals perduts i identificats amb 
microxip rebudes i gestionades a l’AIAC. L’AIAC fa un seguiment 
d’aquestes comunicacions de pèrdua a fi de confirmar si 
es recuperen.

En els darrers 10 anys l’AIAC ha atès 27.139 comunicacions 
d’animals perduts.

Pèrdues

2014 Localitzacions Animals recuperats

Gener 248 144

Febrer 207 131

Març 224 126

Abril 176 98

Maig 163 100

Juny 219 129

Juliol 196 115

Agost 206 135

Setembre 200 108

Octubre 191 104

Novembre 193 120

Desembre 210 121

Total 2.433 1.431

Any Animals perduts

2014 2.433

2013 2.588

2012 2.627

2011 2.889

2010 2.920

2009 3.016

2008 3.020

2007 2.826

2006 2.649

2005 2.171

  27.139



Les principals gestions i processos realitzats per l’AIAC dels animals identificats i registrats són:

• Canvi de propietari / posseïdor
• Canvi de domicili i modificacions de dades (telèfon, etc)
• Baixes de microxips
• Passaports d’animals de companyia
• Inscripcions en AIAC de microxips registrats en altres comunitats del REIAC

Aquestes tramitacions són fonamentals per poder disposar d’una base de dades amb informació 
actualitzada i fiable.

En el període 2014 l’AIAC ha gestionat 49.415 documents relacionats amb la identificació.

Gestió i tramitació de documentació

Descripció

 2014

Canvi propietari / posseïdor 8.256

Canvis domicili i modificacions de dades 6.567

Baixes de microxips 17.895

Passaports animals de companyia 11.067

Inscripcions del REIAC 5.630

49.415



Trucades ateses

L’AIAC ofereix un servei d’atenció telefònica que entre els seus objectius té, entre altres, el següents:

• Donar informació general del servei d’identificació amb microxip
• Recollir la pèrdua temporal d’un animal identificat amb microxip i la localització d’un animal 

perdut, iniciant de forma immediata la seva gestió a l’objecte de poder recuperar l’animal
• Informar sobre la tramitació i procediment de les diferents gestions relacionades amb la 

identificació (canvis de propietari, modificacions de dades, etc).

Per oferir aquest servei l’AIAC disposa de dos telèfons d’atenció:  93 418 92 94 i 902 170 401 (telèfon 
específic per a localitzacions d’animals, 24 hores, tots els dies de l’any).

Durant el període gener a desembre de 2014, l’AIAC ha atès un total de 52.422 trucades, amb un 
promig diari de 144 trucades.

Descripció

 Any  2014 93 418 92 94 902 170 401 Total

1r trimestre 10.473 3.029 13.502

2n trimestre 9.276 3.089 12.365

3r trimestre 10.515 3.610 14.125

4r trimestre 9.693 2.737 12.430

      52.422



El Consell informa de la nova funcionalitat de l’aplicació AIAC que, a partir del 22 de gener, comença a 
funcionar:

Enviament de SMS acreditatiu del registre d’un Xip a l’AIAC quan s’ha fet amb documentació 
d’identificació electrònica.

Els dos requeriments necessaris són que el registre es faci amb document d’identificació electrònic, i 
que el propietari/posseïdor tingui un telèfon mòbil.

 
L’enviament dels SMS és una funcionalitat pels veterinaris que utilitzen la identificació electrònica.

Identificació electrònica

La identificació electrònica és un sistema de registre immediat del microxip en el moment de la 
implantació per part del veterinari.

Té uns avantatges respecte a la identificació en paper:

• El propietari rep un SMS informatiu immediat del registre en l’AIAC, que li confirma la inscripció
• El propietari rep la carta informativa acreditativa del registre més ràpidament
• Millor servei
• Les dades estan validades pel mateix veterinari
• En cas de trobament de l’animal més fàcil serà la localització del propietari
• Possibilitat de fer qualsevol altre tràmit posterior més ràpidament (canvis de propietari/posseïdor, 

modificacions de dades, baixes, registre de passaport, etc)
• Certesa per part del veterinari que el xip està correctament registrat

Data: 21 de gener de 2014
Lloc: Pàgina web CCVC

Comunicació als clients per SMS de les 
noves altes a l’AIAC

Descripció
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Per setè any consecutiu, el Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya realitza una àmplia 
campanya adreçada al veterinari de petits animals.

L’objectiu és informar i conscienciar la població catalana del paper dels veterinaris amb els 
animals domèstics, les responsabilitats cíviques dels propietaris i la necessitat d’educar i cuidar 
correctament els animals.

Aquests objectius es treballen mitjançant tallers i activitats on s’ha donat a conèixer el treball 
del veterinari, promoure el benestar dels animals amb visites periòdiques als veterinaris, 
informar de la necessitat d’identificar les mascotes amb microxip, recomanar l’adequada 
elecció d’una mascota, fomentar l’adopció, evitar abandonaments, promoure l’esterilització, 
impulsar el civisme entre els propietaris i augmentar el coneixement de la població del 
comportament dels gossos.

També es realitzen xerrades-exhibicions, es presenta el Xipi i la Xipeta, selecció de personal 
especialitzat en gossos com a responsables dels estands.

La Campanya es dóna a conèixer a les Fires de Nadal de Reus i Barcelona (del 27 de desembre al 
4 de gener); Bestial Reus (8 i 9 de març); Mascota’m Lleida (5 i 6 d’abril); Sant Jordi (abril) i Fira 
de Mostres Girona (del 29 al 2 d’octubre)

Data: Durant tot l’any 2014
Espai: Catalunya
Adreçada: Veterinaris de Catalunya

Campanya “Estimar-lo és cuidar-lo”
Descripció
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El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya promou una petició de rebaixa de l’IVA en els serveis 
veterinaris, equiparant-lo al tipus reduït comú als serveis sanitaris.

L’any 2012 l’IVA dels serveis veterinaris va passar del tipus reduït (8%) al nou tipus general (21%), 
el que comporta un augment del cost de manteniment d’un animal al qual molts propietaris no 
poden fer front, amb la qual cosa es descuiden aspectes bàsics per a la salut de l’animal com són 
els tractaments de malalties cròniques, cirugies, urgències, etc. Això ha comportat l’augment 
d’abandonaments d’animals.

La no assistència sanitària o la reducció de visites al veterinari suposa un menor control de les 
malalties que poden ser potencialment transmissibles a l’ésser humà, a més del patiment dels 
propietaris en no poder donar a les mascotes l’atenció sanitària que necessiten. Un estat precari en 
els animals de companyia pot desembocar en situacions de risc de zoonosis i en un increment de 
diferents malalties.

Petició de rebaixa de l’IVA 
dels serveis veterinaris
Inici de la campanya de petició de signatures 
per abaixar l’IVA, a petició dels col·legiats

Descripció

Data: 2014
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El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya organitza l’acte de commemoració dels 25 anys de 
l’AIAC. En el transcurs de l’acte es lliuren els Premis de fotografia “La meva mascota”.

La jornada es va iniciar amb una visita guiada al pel Recinte Modernista de Sant Pau, obra de 
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Els 
assistents es van dividir en tres grups.

Posteriorment es va fer entrega dels Premis Fotografia “La meva mascota” a la Sala Pau Gil del 
Recinte modernista, presentat pel periodista Xavier Grasset.
L’acte es va cloure amb un dinar a la Sala Hipòstila del recinte modernista de Sant Pau. 

25 Aniversari de l’AIAC
Visita al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau

Descripció

Data: 23 de novembre de 2014
Lloc:  Recinte Modernista de Sant Pau
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167, Barcelona
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Projecte per a la instal·lació d’una 
placa en honor als animals a la 
Facultat de Veterinària
Descripció
Durant el segon semestre del primer curs del Grau de Veterinària (2011-2012), dins l’assignatura 
Estructura i Funció del Sistema Nerviós, s’impartia la temàtica de Bioètica. En aquestes classes es 
parlava sobretot de l’experimentació i l’ús d’animals en la docència així com les seves repercussions 
ètiques... Com a conclusió final, va proposar als alumnes impulsar la instauració d’una placa a la 
facultat, com a acte de gratitud als animals que s’havien usat per la formació. 

Un grup d’alumnes es va mostrar interessat a dur a terme aquesta iniciativa, que seria el tret de 
sortida d’un projecte més ambiciós: regular, millorar i formalitzar un sistema de donació de cadàvers 
provinents de l’HCV cap a la facultat, amb la intenció d’usar-los no només per investigacions 
puntuals, sinó també en les pràctiques docents. 

Així doncs, mitjançant sobretot les xarxes socials es va començar a donar a conèixer aquesta 
iniciativa, per saber la reacció i l’opinió general de l’alumnat. També es va dur a terme un parell 
de reunions per tal de resoldre els dubtes que poguessin sorgir, per organitzar les tasques i donar 
noves idees. 

Es va demanar als alumnes de tots els cursos que proposessin possibles frases per la placa i la 
resposta va ser molt positiva, havent rebut una notable participació.

 Finalment la frase escollida va ser: “En agraïment a tots aquells animals que ens han permès 
formar-nos com a professionals. Desitjaríem poder retornar-los tot allò que ens varen donar”  

Data: segon semestre curs 2013-2014
Lloc: Facultat de Veterinària de la UAB
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2. Serveis específics

 I. Formació
• Formacions que han fet els diferents col·legis de Catalunya per al Consell:

• Barcelona
• Lleida
• Tarragona
• Girona

 II. Fires
• Salons de la Infància de Barcelona i Reus. Nadal 2013-2014
• Salons de la Infància de Barcelona, Tarragona i Reus. Nadal 2014-2015
• Fira Mascota’m 2014 a Lleida
• Fira Bestial 2014 a Reus
• Fira de Mostres Girona 2014 (Fira Multisectorial Sant Narcís). Del 29 al 2 d’octubre
• Campanya escoles Girona 2014
• Participació a l’Animalada 2014 a Barcelona

  
 III. Edicions

• Publicacions
• Campanya de Sant Jordi
• Primera edició del calendari de taula. 3.000 exemplars destinats als col·legiats
• Guia ràpida de tinença d’animals. Se’n publiquen 20.000 exemplar

 IV. Concursos
• Concurs de fotografia “La Meva Mascota”



Formacions que han fet els diferents col·legis 
de Catalunya per al Consell

1. Formació 1r semestre Barcelona

• Seminari Urinaris

• Sessió informativa triquina.

• Com comunicar casos detectats

• Monografia Anestèsia del pacient malalt 

• Seminari de gestió. Vols millorar la gestió i la rendibilitat del centre veterinari?

• Monografia d’Urgències

• Seminari de gestió. Potencia les teves habilitats de gestió amb el client

• Monografia Anestèsia

• Monografia sobre Diagnòstic i maneig de malalties endocrines

• Monografia Dermatologia Veterinària (Discussió de cassos clínico-petològics intrigants)

• Sessions de PPA i DEP.Actualitat científica i realitat      

• Seminari de gestió. Gestió econòmica a la clínica veterinària

2. Formació 2n semestre Barcelona

• Seminari de gestió. Aprendre a optimitzar el client: Potencialitats i moltes coses més 

• Monografia. Interpretar etiquetes d’aliments comercials per a gossos i gats

• Monografia. Dermatologia canina

• Seminari de gestió. Això de la comunicació,com s’aplica a la consulta?

• Conferència. Mapa perills alimentaris.

• Lliçons de crisis recents i perspectives seguretat alimentaria

• Monografia. Dermatologia felina

• Sessió Winvet. Com les dades del teu so!ware clínic poden esdevenir un tresor

• Seminari de gestió. Plans de benestar i salut     

• Seminari de digestiu       

• Seminari de gestió 

         

  



Formacions que han fet els diferents col·legis de Catalunya per al Consell 

Formacions 1r semestre Lleida

         

• Importació i exportació d’animals de companyia   

• Entendre el síndrome branquicefalic     

• Organització i gestió del temps       

• Organització i gestió del temps II      

• Malalties emergents del porcí      

• Malalties emergents del sector boví: piroplasmosis   

         

Formacions 2n semestre Lleida

         

• Antibioteràpia racional en clínica de petits animals   

• Actualització en medecina interna de petits animals – sistema digestiu

• Producció de llet a Catalunya (La Seu d’Urgell)    

• Fallada reproductiva d’origen bacterià: Leptospirosi porcina i Mal Roig 

• Pla estatal de lluita contra les resistències als antibiòtics

• Col·laboracions formatives: entrega de una beca del Màster de Sanitat i Producció Porcina



Formacions que han fet els diferents col·legis 
de Catalunya per al Consell

Formació 1r semestre Tarragona

Jornada Actualització en Medicina     
Interna 2014 – sistema Urinari  
    
Sessió Dos aspectes claus per a la     
seguretat dels menjars preparats:    
la traçabilitat i la formació dels seus  
manipuladors     

Curs Coaching: Dirección, motivación    
y liderazgo para Veterinarios    

Jornada Reptes actuals en la producció   
de porcs: on som i on anem

Curs on-line Anglès – Netlanguages:    
mig nivell de versió Premium, suport 
de tutor

Jornada Hematologia clínica:      
Transfusions      

Webseminar: Un reptil en la sala de    
 espera... ¿Qué hago?

Curs on-line: Introducción al mundo     
de la rehabilitación – fisioterapia  
veterinaria

Xerrada: Neonatologia i Pediatria     
Clínica, com augmentar la      
supervivència neonatal

Curs on-line: Neurología canina i     
felina 2ª edición 

Xarrada: Tractament pràctic de les     
fòbies als petards i als trons     

Sessió: Gestió dels al·lèrgens en     
cuines d’hospitals i escoles    

Curs on-line: Nuestros pacientes     
y sus propietarios: ¿Cómo debemos  
tratarlos en situaciones de urgencias?

Webseminar. Ladeo de cabeza,      
pérdida de equilibrio y temblores. 
Abordaje diagnóstico  

Formació 2n semestre Tarragona

Jornada Dirofilariosis: Una zoonosis     
emergente. Presentación de los últimos datos  
epidemiológicos de la zona

Jornada: Actualización en Medicina Interna   
2014 – Sistema Digestivo

Webseminar: Cómo hacer fácil la     
dermatología en diez pasos clave

Curs Coaching: Dirección, motivación y     
liderazgo para veterinarios – Segundo ciclo   

Xarrada: Com millorar la productivitat del    
meu centre veterinari?

Webseminar: Antibioterapia racional en la    
clínica de pequeños animales. Nuestra  
resposabilidad

Col·laboracions formatives – Segon semestre 2014

Curs. Comercialització de túnids.     
Particularitats i perills associats.   



Formacions que han fet els diferents col·legis de 
Catalunya per al Consell
Seminaris i cursos Online a Girona

GRUPOASIS

Cursos           

Alergias e intolerancias alimentarias. Programa completo (2a edición)    
Gestión de SANDACH (3a edición)       
Pacientes y propietarios, ¿cómo tratarlos en situaciones de urgencias?   
Inspección Veterinaria de Mataderos. Programa completo (14a edición)  
Profundizando en las enfermedades parasitarias cutáneas (3a edición)   
Aproximación práctica a la analgesia y anestesia felinas. Casos clínicos   
Iniciación a la clínica de aves y reptiles (2a edición)     
Reproducción y mejora económica en la granja de vacuno de leche (2a edición) 
Recuvyra, una nueva estrategia para el control del dolor perioperatorio  
Claves para sacar el máximo partido a la citología en la clínica veterinaria  

Jornades, Conferències, Cursos

Jornada de Formació per veterinaris que volen anar a treballar al Regne Unit al Covgi (Consejo General) 
Curs de Requisits per Exportacions Ganaderas al Covgi (Consejo General) 
Curs intensiu de Dialisis Peritoneal per animals de companyia a Madrid. 
Vàrem ofereir el 50% de subvencio a 5 inscripcions pel Curs d’odontologia Equina que es realitzava a la 
Universitat Alfonso X el Sabio. 



• Salons de la Infància de Barcelona i Reus. Nadal 2013-2014
• Salons de la Infància de Barcelona, Tarragona i Reus. Nadal 2014-2015
• Fira Mascota’m 2014 a Lleida
• Fira Bestial 2014 a Reus
• Sant Jordi (abril)
• Fira de Mostres Girona 2014 (Fira Multisectorial Sant Narcís). Del 29 al 2 d’octubre
• Campanya escoles Girona 2014
• Participació a l’Animalada 2014 a Barcelona

El Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya ha participat en les següents 
fires o exposicions:
Descripció



Salons de la Infància de Barcelona 
i Reus. Nadal 2013-2014

Les fires de Nadal consisteixen en un entreteniment per a nens i joves durant les festes escolars de Nadal. 
Tenen una durada aproximada de 9 dies. La fira de Barcelona realitza un horari d’obertura al públic d’11 
a 20 h i la de Reus de 15 a 21:30 h. S’apropen a l’estand tot tipus de grups familiars els quals poden 
accedir a les activitats incloent els nens ajudats pels adults. D’aquesta manera, tant els nens com els seus 
acompanyants poden participar de la campanya.

És freqüent que d’aquesta manera als acompanyants els sorgeixen dubtes sobre temes relacionats i 
aprofitin la presència del CCVC per qüestionar-les.

Per aquestes fires d’oci en què els nens van a realitzar totes les activitats dels estands, el CCVC ha 
desenvolupat una sèrie de tallers que es realitzen en circuït de manera que, en acabar-lo, han passat per 
totes les activitats i tenen una visió global de la campanya.

Dura el Saló de la Infància de Barcelona i Reus 2013-2014 es van realitzar els següents tallers:

• Porta’m a casa
• Cuida’m
• Sóc un bon ciutadà
• Coneix-me bé
• Estima’m

Descripció



El Saló de la Infància de Barcelona és un dels més visitats de Catalunya. Un dels 
tallers destacats va ser el d’Aprendre les Professions més apassionants i solidàries, 
entre els quals n’hi havia un dedicat als veterinaris.

Dades generals del Saló de la Infància de Barcelona 2014-2015: 

91.928 visitants durant 9 dies

157 activitats

73 entitats col·laboradores

43.000m2 de diversió amb família

Salons de la Infància de Barcelona, 
Tarragona i Reus. Nadal 2014-2015

Descripció

Saló de la Infància de Barcelona 2014-2015
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Com el seu nom indica, aquesta Fira està dedicada a la mascota i tot el relacionat amb ella, tant 
professionals del sector com propietaris i públic en general gaudeixen d’un cap de setmana 
d’activitats. El format és similar a la Fira de Reus Bestial, per tant el CCVC aprofita la concentració 
de famílies per fer arribar el seu missatge a totes les edats a través d’activitats amb els més petits.

• Els tallers que es realitzen a la Fira de Lleida són:
• Porta’m a casa
• Cuida’m
• Sóc un bon ciutadà
• Coneix-me bé
• Aprèn a saludar-me
• Estima’m

A més de les activitats per a nens, també es realitzen xerrades informatives sobre com viatjar amb 
mascotes i com realitzar primers auxilis als animals de companyia.

Fira Mascota’m 2014 a Lleida
Descripció



La Fira Bestial de Reus és una trobada de professionals i amants de les mascotes en la qual es realitzen 
tot tipus d’activitats, des de desfilades i agility a concursos per a les mascotes.

A aquest tipus de fira hi acudeixen els amants dels animals, sovint acompanyats pels seus fills a 
veure totes les exposicions i realitzar les activitats. Per això el CCVC aprofita aquesta concentració 
de persones amb interès pels animals per conscienciar i fer difusió dels objectius específics de la 
campanya.

La fira es complementa amb una activitat que es realitza uns dies abans que comenci i que consisteix 
en una passejada multitudinària de gossos per la ciutat de Reus, amb el suport de l’Ajuntament i 
realitzada conjuntament pel Col·legi de Veterinaris de Tarragona i Carelia, que aporta monitors i 
veterinaris a l’acte.

Aquesta trobada mobilitza molts propietaris de gossos, permet gaudir d’un matí d’activitat conjunta i 
cívica.

A la Fira es realitzen xerrades de contingut veterinari de tipus divulgatiu i a més a més  es fan els 
següents tallers:

• Porta’m a casa
• Cuida’m
• Sóc un bon ciutadà
• Coneix-me bé
• Aprèn a saludar-me
• Estima’m

Fira Bestial 2014 a Reus
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El CCVC ha participat a la 53a edició de la Fira de Mostres de Girona, una de les fires multisectorials 
més importants de Catalunya. En aquesta fira hi ha inclòs un espai Mascotes com a punt de 
trobada on es poden visitar botigues especialitzades, clíniques veterinàries i l’estand del CCVC, 
on els més petits reben informació i conscienciació.

A més, es van realitzar unes xerrades divulgatives sobre temes veterinaris, una d’elles amb 
col·laboració de la clínica veterinària present a la fira, on es va poder veure l’ús d’un ecògraf.

Els tallers que es realitzen a la Fira de Mostres de Girona són:

• Porta’m a casa
• Cuida’m
• Conei-me bé
• Aprèn a saludar-me
• Estima’m

Fira de Mostres Girona 2014 
(Fira Multisectorial Sant Narcís). 
Del 29 al 2 d’octubre
Descripció



Visitants: L’Animalada a Barcelona va rebre al voltant dels 5.000 visitants

Adopcions: El nombre d’adopcions durant el Saló va ser important, prop d’un centenar 
d’animals, entre gats i gossos, més els que van quedar compromesos amb els 23 centres 
d’acollida i protectores que hi van participar. Com en anys anteriors, s’espera que altres 
adopcions es realitzin en els refugis en els dies posteriors al Saló. 

Participació a l’Animalada 2014 
a Barcelona 

Descripció



III. Edicions
  Publicacions

  Campanya de Sant Jordi

Publicacions

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha realitzat les següents publicacions durant l’any 2014:

• Què és l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia? Format tríptic
• Què és el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya? Format desplegable
• Primera edició del Calendari 2015. Format sobretaula. Inclou fotografies del Concurs de Fotografia  

“La meva Mascota”. S’editen 3.000 exemplars destinats als col·legiats
• Guia ràpida de la tinença responsable. Format llibret de 24 pàgines. Se’n publiquen 20.000 exemplars
• Conte infantil per acolorir: Prevenim malalties
• Conte infantil per acolorir: L’Ona, la nova mascota de l’Arnau

Descripció

Data: 2014
Distribució: Col·legis Veterinaris de Catalunya
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Campanya de Sant Jordi

Durant el mes d’abril, coincidint amb la Festa de Sant Jordi, es fa arribar a les clíniques Veterinàries 
l’edició anual del conte del Xipi, en aquest cas l’edició d’Ona, la nova mascota de l’Arnau. Es tracta d’un 
conte per a acolorir, adreçat als més menuts, que s’encarrega anualment a una empresa especialitzada 
en aquest tipus d’edicions.

Se n’editen 40.000 exemplars. Durant la campanya de Sant Jordi se’n reparteixen 30.000 còpies i les 
10.000 restants es reparteixen en els diferents Salons de la Infància on participa el Consell.
També es fan reedicions de contes anteriors.

Descripció

Nova edició:  Ona, la nova mascota de l’Arnau

Num. Exemplar editats: 40.000
Distribució:  30.000 Campanya Sant Jordi
  10.000 Salons de la Infància, fires, salons, etc
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IV. Concursos
• Concurs de fotografia 

“La Meva Mascota”
• Exposició Itinerant 

Concurs de Fotografia  
“La Meva Mascota”

El Consell de Veterinaris de Catalunya, amb motiu del 25è Aniversari de l’AIAC (Arxiu d’identificació d’Animals de 
Companyia) que es va celebrar el 2014, va posar en marxa diferents actes commemoratius.

Dintre dels actes organitzats, es va dur a terme un concurs de fotografía anomenat “LA MEVA MASCOTA”,  on a 
través de les pròpies clíniques veterinàries d’arreu de Catalunya es feia una convocatòria oberta al públic en 
general per tal que els participants aportessin fotografies de les seves mascotes.

Es van rebre més de 200 fotografies provinents de tot Catalunya, una xifra sorprenentment alta donat que es 
tractava de la primera convocatòria del Concurs.

El tret de sortida va ser la Diada de Sant Jordi i els participants podien enviar les seves fotografies als Col·legis de 
Veterinaris fins al 15 de juny de 2014.

Entre totes les fotografies rebudes, els membres del jurat --escollit des del propi Consell--  feien una preselecció 
de 52 fotografies per poder fer posteriorment una exposició itinerant a les quatre províncies i escollir entre totes 
elles les guanyadores del concurs.

Les categories i guanyadors van ser: Irene Garcia (Fotografia més Artística); Mónica Pérez (Fotografia més bonica, 
); i Josep Puvill (Fotografia més original). Tots ells van guanyar un Premi de 600 euros.També es van atorgar tres 
Accèssits a Judith Barberà, Sandra Cantero i Neus Lloveras. L’entrega de Premis es va fer el 23 de novembre al nou 
Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Descripció

Concurs de Fotografia 
“La Meva Mascota”

Dates: del 23 d’abril al 15 de juny de 2014
Participants: més de 200 concursants
Lloc: A tot Catalunya
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Exposició Itinerant Concurs de Fotografia 
“La Meva Mascota”

Una de les activitats paral·leles al Concurs de Fotografia “La Meva Mascota” es va crear una Exposició 
Itinerant per mostrar-la per tot Catalunya. D’entre les més de 200 fotografies rebudes , els membres del 
jurat van fer-ne una preselecció de 52 per poder fer una exposició itinerant a les quatre províncies i escollir 
entre totes elles les guanyadores del concurs.

L’exposició itinerant es va poder veure a:

• Tarragona. Del 3 al 14 de novembre de 2014 a l’Ajuntament de Tarragona.
• Barcelona. Del 15 al 30 de novembre de 2014 a les instal·lacions del Col·legi de Veterinaris de Barcelona
• Lleida. De l’1 al 13 de desembre de 2014 al Claustre de la Biblioteca Pública de Lleida
• Girona. Del 15 al 31 de desembre de 2014 a les instal·lacions del Col·legi de Veterinaris de Girona.

Fitxa tècnica
Data: del 3 de novembre al 31 de desembre
Lloc: A les quatre províncies de Catalunya
Organitzat: Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i els Col·legis de Barcelona, Tarragona, 
Lleida i Girona
Participants: 52 concursants

Descripció



3. Esdeveniments: Conferències, Jornades, 
Congressos... en què el Consell ha participat

• Participació en actes de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries
• IV Congrés de la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino

El Consell de Col·legis Veteriaris de Catalunya ha participat en els següents actes de l’Acadèmia de 
Ciències Veterinàries:

21 de gener de 2014: Inauguració de curs i ingrés com a acadèmica numerària de la Molt Honorable Sra. 
Montserrat Tura i Camafreita, que va oferir una conferència sobre “Hibridació de passions. Política i 
ciència”. Va ser presentada pel M. I. Acadèmic Numerari Miquel Roca i Junyent.

13 de març de 2014: Sessió pública extraordinària per a la recepció de dos acadèmics numeraris: Prof. Dr. 
Fausto García Heqardt, amb el discurs “El suministro continuado de electricidad para el abastecimiento 
de energía en ganadería y producción animal supondrá el almacenamiento energético en cavidades de 
minas de sal”; i el Porf. Dr. Manel López Béjar, amb el discurs “La recerca alimentària a Catalunya”.

28 d’abril de 2014. Sessió extraorinària in memoriam dels Molt Il·lustres Acadèmics darrerament 
traspassats Drs. Esteve Gras Forns i Josep M. Aguirre Martí.

1 d’octubre de 2014: Jornada tècnica a Vic. Sessió conjunta: DAMM (Generalitat de Catalunya i ACVC. 
Coordinada pel M. I. Acadèmic numerari Lluís Vila Quera, va tenir lloc a l’edifici El Sucre de Vic. Sala 
Vila d’Abadal, jornada tècnica sobre “La dependència de la soja”. Van ser presentades les següents 
ponències: El mercat i els moviments mundials de la soja (Sr. José Maria Mateo Alujas, director general 
de Cargil), Les formulacions alternatives en cas de la mancança de la soja (Sr. Vicenç Riu, naturòleg 
Setna), La desestructuració que tindria una granja (Sr. Ramon Molist, ramader independent), Cam`s 
d’assaig de soja a Catalunya (Sr. Joan Godia, subdirector del DAAM). 

17 de novembre de 2014: Conferència extraordinària de la Dra. Teresa Capell, “La biotecnologia aplicada 
al blat de moro/panís pr a la millora nutricional”.  Sessió d’ingrés com a acadèmica numerària de la Dra. 
Carmina Nogareda amb el discurs “La recerca en la producció i salut de les aus, la importància de la 
cadena alimentària”. En el Saló del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida 

3 de desembre de 2014: Sessió de cloenda del curs acadèmic i entrega de nomenaments acadèmics 
d’honor als acadèmics numeraris Drs. Pere Costa Batllori i Jaume Camps Rabassa.

Data: Curs acadèmic 2014
Indret: Diferents espais

Participació en actes de l’Acadèmia de 
Ciències Veterinàries
Descripció
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El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya participa com a Institució Col·laboradora en el IV Congrés 
de l’Associació Nacional de Veterinaris de Porcí, que se celebra a diferents espais de la ciutat de Lleida 
els dies 19 i 20 de novembre de 2014. Durant aquests dos dies tenen lloc diferents tipus de Jornades 
Tècniques, Ponències i Tallers, amb especial incidència en els àmbits de la sanitat, instal·lacions, 
genètica i reproducció, economia, alimentació, cinquena edició de Tastapork.

Fitxa tècnica

Dates: 19 i 20 de novembre de 2014
Lloc: Lleida

IV Congrés de la Asociación Nacional 
de Veterinarios de Porcino
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4. Convenis signats amb altres entitats col·laboradores

• Convenis amb ajuntaments i protectores
• Conveni d’Identificació d’Èquids
• Conveni de Col·laboració entre el Consell de 

Col·legis Veterinaris de Catalunya i AVEPA
• Conveni de Col·laboració entre el Consell de 

Col·legis Veterinaris de Catalunya i CReSA



El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya té convenis amb 105 
ajuntaments catalans, que permeten i faciliten l’accés directe de 
l’ajuntament a la base de dades de l’AIAC, mitjançant la cessió d’una clau 
d’accés, que garanteix una més ràpida localització dels propietaris dels 
animals de companyia identificats.

Els convenis estan establerts en funció el número d’habitants del municipi.
La distribució d’aquests 105 convenis és:

Entre els ajuntaments que tenen conveni signat amb el Consell, destaquem 
els de capitals de província com Barcelona, Lleida i Girona, i municipis com 
Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besòs, 
Badalona, Reus, Terrassa, Castelldefels, El Prat de Llobregat, etc...

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya té signats també 4 convenis 
amb protectores, amb l’objecte de fomentar la identificació i la tinença 
responsable d’animals de companyia.

Convenis amb ajuntaments i protectores
Ajuntaments

Protectores

Municipis Total convenis

Municipis fins a 
5.000 habitants

18

Municipis de 5.001 
a 50.000 habitants

73

Municipis de 
50.001 a 500.000 

habitants
13

Municipis de 
més de 500.001 

habitants
1



Encàrrec de la gestió del Departament de Ramadaria, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
(DAAM) de la Generalitat de Catalunya al Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) per 
a la gestió de la identificació dels èquids de cria i renda a Catalunya durant l’any 2014.

Bàsicament, la tasca del Consell com a nova oficina gestora d’Identificació d’èquids consisteix en:

• Gravar les sol·licituds d’identificació
• Fer els passaports

Això es concreta amb la recepció i gestió de les sol·licituds, distribució de material als professionals 
veterinaris, recepció i gestió de les dades dels animals, verificació de dades en l’aplicació informàtica 
IDEQUI, edició i distribució dels Passaports i coordinació i seguiment de les actuacions veterinàries.

Durant 2014 s’han gravat 1402 sol·licituds i s’han emés 2625 passaports.

Conveni d’identificació d’èquids
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El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya signa un Conveni amb l’AVEPA (Asociación de 
Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales), una associació científica que té 
la finalitat principal de potenciar el nivell científic dels seus associats i facilitar la seva formació 
contínua, per tal de d’organitzar conjuntament una sèrie de seminaris sobre clínica d’animals de 
companyia a les diferents seus dels Col·legis de Veterinaris de Catalunya.

Concretament, el Consell i AVEPA decideixen organitzar anualment a cadascuna de les seus dels 4 
col·legis de Catalunya, dos seminaris de quatre hores cadascun, gratuïts per a tots els veterinaris 
col·legiats i per als socis d’AVEPA.

Els seminaris proposats són Seminari d’Urinari, que es faran a Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida 
entre febrer i el abril; i el Seminari de Digestiu, que es farà també a  Tarragona, Barcelona, Girona i 
Lleida entre els mesos de setembre i novembre.

Els col·legis Veterinaris es comprometen a facilitar els equips i mitjans tècnics i materials per a fer 
possible els Seminaris, com les sales de conferències de les seves seus socials, les despeses de 
comunicació, les de personal i servei de cafè per als assistents.

AVEPA es compromet a gestionar i assumir les despeses corresponents al ponents (honoraris, 
transport, alloitjament i dietes), al procés d’inscripció i a la provisió d’apunts relatius a la conferència.
El Conveni té una durada d’un any prorrogable anualment.

Fitxa signatura del conveni

Data: 16 de desembre de 2014
Lloc: Barcelona

Conveni de Col·laboració entre el 
Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya i AVEPA
Descripció



El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya signa un Conveni amb CReSA (Centre de Recerca en 
Sanitat Animal), una entitat de Dret Públic que desenvolupa activitats de formació, investigació i 
desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socieconòmics 
per assegurar-se una de les finalitats de la recerca, que és la innovació i modernització del sistema 
productiu. El conveni estableix un marc de col·laboració entre les dues entitats en els camps de la 
formació i difusió cientifico-tècnica d’interès comú, incloent la participació conjunta en jornades i 
altres activitats formatives, tant d’àmbit autonòmic com nacional o internacional.

Concretament, el Consell i CReSA estableixen col·laboracions en prestació de serveis tècnics, 
infraestructures i assessorament mutu en matèries relacionades amb l’activitat de les dues 
entitats;  en cooperació en programes de formació permanent del personal d’ambdues institucions; 
en organitzar i executar activitats comunes relacionades amb la promoció social de la recerca i 
desenvolupament tecnològic; i col·laborar en els programes i/o projectes formatius d’interès mutu.

Per dur a terme aquestes accions, es proposa crear una Comissió Mixta. 
El Conveni té una durada de cinc anys prorrogables. 

Fitxa signatura del conveni

Data: novembre de 2014
Lloc: Barcelona

Conveni de Col·laboració entre el 
Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya i CReSA
Descripció



Capítol 3: àrea econòmica

1. Inversions en Fires, Salons, Exposicions

• Relació dels ajuts, col·laboracions i despeses en fires

2.Col·laboracions econòmiques amb altres entitats (amb dades i gràfics)

• Col·laboració 1r Congrés AVHIC 2014

• Col·laboració VII Jornades Tècniques “Interacciones terapeúticas y educativas con animales”     

• Patrocini curs “Rol del veterinari en centres de recuperació i zoològics”. Avafes

• Disseny i col·locació Placa  honor animals UAB  

• Jornada de PPA i DEP a Vic i Lleida  

• Patrocini TASTAPORK-5 Lleida

• Patrocini Congres Anavepor 2014 a Lleida

• Patrocini revista CReSAPIENS.  Revista divulgativa CReSA

• Col·laboració Congres Purins Vic. Simposi reptes i oportunitats en fertilització i gestió dels purins



COL·LABORACIÓ AMB COL·LEGIS AMB FORMACIÓ I ALTRES ACTIVITATS

Ajuts a Congressos i altres activitats:

Col·laboració 1er Congrés AVHIC 2014

Col·laboració VII Jornades Tècniques “Interacciones terapeúticas y educativas con 

animales”    

Patrocini curs “Rol del veterinari en centres de recuperació i zoològics”. Avafes

Disseny i col·locació placa d’honor animals UAB 

Jornada de PPA i DEP a Vic i Lleida 

Patrocini TASTAPORK-5 Lleida

Patrocini Congrés Anavepor 2014 a Lleida

Patrocini revista CreSAPIENS, revista divulgativa de CReSA

Col·laboració Congrés Purins de Vic. Simposi reptes i oportunitats en fertilització i 

gestió dels purins

Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya

Associació Catalana d'Història de la Veterinària 

Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya

Fires de mascotes i Parcs de Nadal, material de campanyes, etc

Relació dels ajuts, col·laboracions i despeses en fires



Col·laboració en el 1r Congrés 
AVHIC 2014 
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya ha participat 
econòmicament en el 1r Congrés AVHIC 2014.

Ponècia 1: Es necesario el autocontrol para garantizar la seguridad alimentaria? Hay otras alternativas? 
Santiago Valcárcel

Taula rodona 1: Mundo global, seguridad global? (importaciones y exportaciones)
• De Catalunya al mundo. Carme Chacon
• Actuaciones en sanidad exterior. Raul Betrán

Taula rodona 2: La crisi ha afectado la calidad y la seguridad de los alimentos?
• Visión de la administración. Esther Bigas
• Cambio de ritmo. Acercándonos al consumidor. Lourdes Bullich
• Reformular para ser más competitivos. Albert Monferrer
 
Ponència 2: Estudios de vida útil. Cómo afrontar el reto? Sara Bover
 
Taula rodona 3: Los resultados de las inspecciones han de ser públicos?
• La visión de la administración: Euskadi Arantzazu Alustiza
• La visión de la administración: Regne Unit Francisco Javier Dominguez Orive 1 / Francisco Javier 

Dominguez Orive 2
 
Ponència 3: Presentación proyecto “Bullipèdia - innocuïtat aliments”. Pere Castells

Descripció
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Anàlisi de les malalties emergents de porcí 
amb Sánchez Vizcaíno com a ponent central 

Sota el reclam genèric de “Parlem de Malalties Emergents? Actualitat Científica i Realitat”, el dia 20 
de juny es va celebrar a les instal·lacions del grup de Sanejament Porcí de Lleida una jornada que va 
analitzar la situació del sector porcí sota el prisma d’algunes malalties.

La jornada va comptar amb l’organització del Col·legi de Veterinaris de Lleida, el Col·legi de 
Veterinaris de Barcelona, el Consell i PIC, amb la col·laboració del GSP pel que fa a les instal·lacions 
i la infraestructura. La jornada va ser presentada per la presidenta del COVLL, Carmen López. La 
xerrada central la va protagonitzar José Manuel Sánchez Vizcaíno (Director del Departament 
d’Immunologia i Medicina Preventiva Universitat Complutense de Madrid) amb l’encapçalament 
PPA (Pesta Porcina Africana). Situació actual de la malaltia a Europa. Escenari post-reunió OIE.
Després va parlar Francisco Javier Martínez Lobo (DVM, PhD Malalties Infeccioses, Departament de 
Sanitat Animal Universitat de Lleó) sobre Malalties Intestinals i elements de diagnòstic. Les altres 
ponències van ser de Bioseguretat i estudi de costos addicionals en el transport a càrrec d’Albert 
Vidal (DVM Cap de Producció Valls Companys) i de Mentalitat i procediments de sala neta a la granja 
a càrrec d’Anna Romagosa Mestres, DVM, MsC Health Assurance PIC Europe.

Data: 20 de juny de 2014
Espai: Lleida i Vic
Servei: Jornades
Organitzador: Col·legi de Veterinaris de Lleida, el Col·legi de Veterinaris 
de Barcelona, el Consell i PIC
Col·laborador: GSP
Destinatari: Veterinaris

Col·laboració Jornada PPA i DEP
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Capítol 4: Altres

1. Agraïments

Veterinaris col·laboradors amb l’AIAC i  els propietaris de les mascotes, així com totes les 
institucions que utilitzen i confíen en la nostra aplicació. 

2. Col·laboradors

A part dels indicats: 

• AVEPA (Asociación de veterinarios especialistas en pequeños animales)
• CReSA (Fundació Centre de Recerca en Sanitat UAB-IRTA) 

I també:

• Unitat Central de Mossos d’Esquadra
• Agents Rurals

• Seprona

Tots tres són col·laboradors que disposen de clau d’accés a l’AIAC per facilitar el 

trobament  de mascotes identificades amb microxip


